
Zápis z výročního sborového shromáždění
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 18. března 2018

Místo jednání: ČCE Poděbrady, Husova 141, místnost Ekklésie

Počet přítomných členů sboru s 
hlasovacím právem:

45

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

 Výroční sborové shromáždění bylo řádně svoláno dle JVŘ čl.6. Shromáždění se konalo v 
místnosti Ekklésia po bohoslužbách od 10:50 hod. Za účasti 45 členů s hlasovacím právem.

 Předsedou sborového shromáždění byl řádně a jednomyslně zvolen br. Martin Fér.

2. Schválení programu shromáždění

program:
1. úvod
2. schválení programu
3. volba předsedy shromáždění, zapisovatele, ověřovatele zápisu, revizora účetnictví, jeho 

náhradníka, skrutátorů sborového shromáždění
4. volba staršovstva a náhradníků
5. zprávy o aktivitách sboru
6. zpráva o hospodaření sboru
7. zpráva revizorů účetnictví
8. rozprava
9. návrhy ke schválení
10. ukončení schůze

Program shromáždění byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.

3. Volby

Návrhy staršovstva na funkce zapisovatelů, ověřovatelů a revizorů účetnictví byly schváleny.
 návrh zapisovatele: J.Lounek (jednomyslně schváleno)
 návrh ověřovatelů zápisu: J. Martínek, P. Polnický (jednomyslně schváleno)
 návrh revizora sbor. účetnictví D.Kroupová (jednomyslně schváleno)
 náhradníci revizora M.Polnická (jednomyslně schváleno)
 skrutátoři M. Bánoci, T. Hudcovic, M. Kubíček (jednomyslně schváleno)

4. Volba staršovstva a náhradníků

Byli jmenovitě představeni kandidáti staršovstva. A kandidáti na náhradníky staršovstva. Byla 
vysvětlena procedura volby kandidátní listinou. Sborové shromáždění se jednomyslně usneslo, že 
volba staršovstva proběhne kandidátní listinou.

Jako řádní členové staršovstva na další šestileté období byli zvoleni:
H. Bulíčková (36 hlasů), J. Dubová (44), J. Hofman (42), P. Kubíček (44), J. Lounek (43), M. 
Povolný (45), V. Rudajev (39), L. Ruml (40), L. Ryglová (40), M. Šuk (30)
Ostatní kandidáti neobdrželi nadpoloviční většinu, tedy nebyly zvolení přímo na post náhradníka.

Následovala volba náhradníků staršovstva.
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Zvoleni byli náhradníci v tomto pořadí:
Z. Tesařová (42), M. Svobodová (42), E. Semecká (41), T. Hudcovic (40), D. Kroupová (37), E. 
Tomanová (35), J. Maňásková (30), J. Richterová (29)

4. Zprávy o aktivitách sboru

 výroční zpráva o životě sboru (M.Fér)
 zpráva kurátora o práci staršovstva (M.Povolný)
 zpráva o hospodaření sboru (J.Dubová)
 zprávy zástupců pravidelně se setkávajících skupin

◦ Kavárnička
◦ Maminky s dětmi
◦ Střední generace
◦ Učitelé nedělní školy
◦ tyto a další zprávy zástupců staršovstva o aktivitách sboru byly zveřejněny formou 

sborového dopisu rozeslaného s předstihem členům sboru

5. Zpráva o hospodaření sboru

Účetní sboru Jitka Dubová přednesla zprávu o hospodaření sboru:
 Počet členů v kartotéce je 405, salárníků (platících jednotek, např. rodin) je 125
 Hospodářský výsledek za rok 2017 je +218.037,11 Kč
 Je naplánována II. etapa opravy Glorietu (schodiště - je získána již jedna z dotací)
 Rozpočet na rok 2018 je naplánován se záporným hospodářským výsledkem -103.920,-Kč.
 Sborové shromáždění schvaluje hospodářský výsledek za rok 2017 a rozpočet na rok 2018

 Výkaz zisku a ztráty za rok 2017
◦ Výnosy celkem 1.851.279,17 Kč
◦ Náklady celkem 1.633.242,06 Kč
◦ Hospodářský výsledek 218.037,11 Kč

 Rozvaha
◦ Aktiva = Pasiva 15.396.863,97 Kč

 Plánovaný rozpočet 2018
◦ Výnosy celkem 1.200.160,00 Kč
◦ Náklady celkem 1.304.080,00 Kč
◦ Hospodářský výsledek -103.920,00 Kč

6. Zpráva revizorů účetnictví

zpráva D. Kroupové:
 Kontrolní zpráva účetnictví Farního sboru ČCE v Poděbradech k 31.12.2017. Jednotlivé 

účetní doklady jsou označeny a všechny jsou souvztažně zaúčtovány. Zůstatky na všech 
bankovních účtech souhlasí s účty vedenými v účetnictví. Taktéž proběhla inventura 
pokladny, která neodhalila jakékoliv nedostatky.

 Kontrolou bylo shledáno, že účetnictví je vedeno průkazně a skutečnosti vykazuje 
pravdivě. Proto doporučujeme jeho schválení.

 Kontrolu provedli: Dana Kroupová, Míla Polnická
Staršovstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.
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7. Rozprava

 br. Martin Fér přednesl souhrn všech zpráv ze sborového dopisu
 s. J. Povolná navrhuje obnovit rodinné bohoslužby (na náboženství chodí zhruba 8 dětí)
 Proběhla diskuze na téma zda nestanovit minimální odvod saláru. Většina diskutujících se 

shodla, že to není v souladu s charakterem našeho společenství. Spíše je třeba mluvit a 
informovat všechny navzájem o způsobu využití vybraných finančních prostředků, 
uskutečněných investicích, oprav, atd. Je nutné vysvětlit salárníkům, že jsou to příspěvky 
pro společné potřeby. Tedy i jejich.

 Shromáždění prodiskutovalo záležitost narozeninových dopisů, zda je možné někoho 
zasláním případně urazit. Je nutné text dopisu upravit, zmodernizovat.

 Br. Niederle poděkoval br. faráři za práci ve sboru a zmínil ocenění města Poděbrady, které 
br. farář obdržel

 s. J. Povolná zmínila potenciálně kritický stav varhaníků - do budoucna je situace 
neudržitelná. Je třeba vychovat novou generaci varhaníků.

8. Návrhy ke schválení a jejich usnesení

 Zprávy o životě sboru (bod 4) byly jednomyslně schváleny
 Výroční sborové shromáždění schvaluje hospodářský výsledek roku 2017 ve výši 

218.037,11 Kč a jeho následné zúčtování – převedení této částky do vlastního jmění
 Výroční sborové shromáždění schvaluje rozpočet na rok 2018 s hospodářským výsledkem 

-103.920,- Kč.

9. Ukončení schůze

br. farář Martin Fér poděkoval přítomným za účast a shromáždění ukončil.

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 3.4.2018

br. Martin Fér br. Jakub Lounek br. Jaroslav Martínek br. Pavel Polnický

farář
předseda schůze

zapisovatel ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
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